SMM
System Monitoringu Mocy

| Przeznaczenie:
System Monitoringu Mocy przeznaczony jest do ciągłego
pomiaru, analizy i rejestracji zużycia energii elektrycznej
oraz podstawowych parametrów jakości energii w
obwodach jedno i trójfazowych sieci i urządzeń
elektroenergetycznych. SMM umożliwia wykonywanie
pomiarów parametrów systemu zasilania AC oraz DC
(opcjonalnie), jest aplikacją zbudowaną na bazie
systemu nadzoru WinCN firmy Telzas.

| Opis:
System Monitoringu Mocy rejestruje wartości chwilowe,
średnie, maksymalne i minimalne systemu zasilania.
SMM dokonuje pomiarów parametrów sieci całego
systemu zasilania AC, DC (opcja) . Alternatywnie możliwa
jest realizacja pomiarów parametrów dla poszczególnych
urządzeń systemu zasilania .

| Zastosowanie:
Systemy kontroli i sygnalizacji alarmowej w takich
dziedzinach jak:
+ telekomunikacja;
+ energetyka;
+ przemysł.

| Podstawowe funkcje:
+ przechowywanie średnich wartości pomiarów w
pamięci wewnętrznej;
+ pomiar wartości chwilowych;
+ pomiar wartości średnich;
+ pomiar wartości maksymalnych;
+ pomiar wartości minimalnych;
+ pomiar harmonicznych (opcja);
+ dwa punkty pomiaru temperatury (opcja);
+ wykorzystanie kilku analizatorów sieci (opcja);
+ monitoring mocy i energii obwodu DC (opcja);
+ okresowa komunikacja z Centrum Nadzoru (WinCN);
+ wykresy parametrów i raporty (WinCN);

| Użytkownicy:
System Monitoring Mocy może być obsługiwany przez
każdego
użytkownika
WinCN.
SMM
wymaga
odpowiednich uprawnień dostępu.

| Budowa:
System Monitoringu Mocy zbudowany jest w oparciu o
analizator parametrów sieci AS3 energia lub AS3 mini
firmy Twelve. Istnieje możliwość wykorzystania innych
analizatorów lub mierników parametrów sieci. Mierzone
parametry akumulowane są w module MTS, odczytywane
natomiast przez Centrum Nadzoru WinCN przy
wykorzystaniu transmisji GPRS.

W Systemie Monitoringu Mocy pomiar wartości
chwilowych odbywa się w sposób ciągły. Użytkownik
określa z jakim odstępem czasu będą one odczytywane
przez analizator Zmierzone wartości chwilowe, z okresu
pomiarowego zdefiniowanego przez użytkownika, są
rejestrowane i w postaci rejestrów zdarzeń są
zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wartości
średnie mierzonych parametrów obliczane są na
podstawie wszystkich próbek zebranych w przeciągu
jednego okresu pomiarowego. Okres pomiarowy
konfigurowany jest w analizatorze sieci. Zapisane
parametry są odczytywane przez Centrum Nadzoru
WinCN przy wykorzystaniu transmisji GPRS

| Korzyści:
Zastosowanie SMM daje zaawansowane możliwości
kontroli i analizy pracy obiektów:
+ zdalny odczyt parametrów sieci zasilającej;
+ kontrola zużycia energii elektrycznej;
+ analiza zużycia energii w zależności od nastaw
temperatury urządzeń chłodniczych;
+ analiza zużycia energii w zależności od warunków
środowiskowych.

TELZAS sp. z o.o. ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek, tel. +48 94 37 29 750, fax +48 94 37 29 800, e-mail: szczecinek@telzas.com.pl, www.telzas.com.pl

